
Bestyrelsesmøde i Vikingerne på  
Klintegården onsdag d. 5. september 2018  

kl. 17.30-19.00.   
 

Referat ifølge dagsorden 
 
 
Fremmødte: Lisbeth, Anna, Maria Dolores, Torben, Jette og Thomas. 

 

Gæst: Mette Windekilde!  

 

Afbud: John, Tetjana og Mette F.   

 

Anna bød velkommen!  

 

1. Godkendelse af referat: 

 

Referatet blev godkendt!  

 

2. Opfølgning fra sidste møde: 

 

Fabianhus-løbet blev afviklet! Det var et godt arrangement. Et par priser blev vundet af Vikingerne.  

Apropos persondata: Team 2010 har købt et Edb-system mv. Måske kan det samme system bruges i  

forhold til Vikingerne. Torben er primus motor. Det afgørende er, hvilke oplysninger eller data, der er  

absolut nødvendige at registrere. Der er tale om såkaldte indberetninger. Fx fødselsdag og/eller fødselsår! 

Skal data slettes og hvad med hjemmesiden?  

Torben og Lisbeth aftaler et møde!  Vi deler udgifter med Team 2010 v. Joakim Ljungdahl. 

Kenneth og Kian får deres fodboldstøvler. Der var i øvrigt stor ros til Kenneth og Kian for deres arbejde.  

 

3. Gensidig orientering: 

 

Hvad angår støttehæftet, Frederikssund: Man kan også sælge blade/kuponhæfter til foreningens medlemmer 

–  internt! Anna kunne også berette om en DGI Idrætskonference i Jylland. En kendis kommer forbi og taler 

om foreningsarbejde. Transporten til Jylland er imidlertid dyr. Notér: Som bekendt støtter DGI det sportslige  

foreningsliv, dvs. idræt og motion.   

 

4. Formandens rolle og opgaver: 

 

Anna (qua: formand for Vikingerne) er lidt i tvivl om hendes rolle og opgaver i foreningen. Der var udbredt 

enighed om, at hun skal repræsentere Vikingerne og træffe beslutninger på foreningens vegne, dvs.  

formandsbeslutninger. Hun skal også uddelegere arbejdet i bestyrelsen. Bestyrelsen bakker op omkring hen-

de. Hun er påskønnet!   

 

5. Søgning af midler hos DGI og DIF: 

 



Formand i DAI, Peer Huniche, har anbefalet, at man kan søge midler hos DGI og DIF. Men ikke de store 

midler. De kunne fx dække bolde og måtter til Frederikssundhallen. Det er ganske let at lave ansøgninger.  

Hvis man derimod skal søge om tilskud til fx cykelhjelme, er Trygfonden nok mere hensigtsmæssig!  

 

6. Boksetræning v. Martin: 

 

Boksetræneren Martin er hyret! 10 har tilmeldt sig indtil videre! Det foregår i AK Falkens nye lokaler på  

Heimdalsvej 8. i Frederikssund. 4 sessioner er planlagt i oktober/november 2018.   

 

7. Dansk cyklistforbund: 

 

Inger er fortsat vores kontaktperson i Dansk cyklistforbund. Det kniber imidlertid med samarbejdet. Det  

drejer sig bl.a. om datoer og tidspunkter, hvor cyklingen kan afvikles. Projektet fortsætter endog. 

 

8. Økonomi: 

 

Lisbeth fortalte: Vi har lige nu et overskud på kr. 35.881. Status i Handelsbanken er: 121.044,35 kr.  

 

9. Kommende arrangementer: 

 Cykel for sindet 

 

Cykling gennemføres på den mentale sundhedsdag d. 10. oktober kl. 10.00. Der cykles 10 km. Turen kunne 

gå til den nye broforbindelse, Kronprinsesse Marys Bro. Der er en flot udsigt! Informationscentret i  

Frederikssund Kommune kontaktes af Anne, idet vi ønsker at benytte Informationscenteret på Østersvej til 

bl.a. at spise en frokost. Der vil blive serveret en bolle og en sodavand.  

 

 Limone cup badminton 

 

IF Limone Open i badminton bliver afviklet mandag d. 3. december 2018.  

 

 

 Julefrokost 

 

Julefrokosten finder sted onsdag d. 19. december 2018 kl. 10.00 i Kignæs hallen. Torben booker cafeen.  

 

10. Næste møde: 

 

Næste bestyrelsesmøde i Vikingerne oprinder onsdag d. 23. oktober fra kl. 16.00 på Klintegården.  

 

11. Eventuelt 

Intet. 

 

Tak for et tænksomt møde!                                                  Referent: Thomas Wester 

                                                                                       Frederikssund d. 8. september 2018. 


